


“साठ वषार्नतंरही आपण एकरूप समाज 

झालो आहोत का?” – सरेुश शे ी 

मुंबई –  ‘स्वामी िववेकानंदांनी आपल्या ३९ वषार्ंच्या आयुष्यात केवळ 
भारताचचे नव्ह ेतर जगाचे अध्याित्मक आिण बौि क नेतृत्व केले’ अस े उद ्गार   
आरोग्यमतंर्ी शर्ी. डॉ. सुरेश शे ी यांनी आज काढले. 

मुंबई िव ापीठाने स्वामी िववेकानंदांच्या १५० ा जयंतीिनिम  आयोिजत 
केलेल्या ‘युवा िदना’च्या उद ्घाटन पर्संगी ते बोलत होते. 

या युवा पिरषदलेा मंुबई िव ापीठाच्या  १०० महािव ालयातून जवळपास 
४००० िव ाथ   उपिस्थत होते. कायर्कर्माच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ राजन 
वेळूकर होते.स्वातंत्र्य ६० वष उपभोगल्यावरही एक समाज म्हणून आपण ख-या 
अथार्ने एकजीव झालो आहोत का? असा पर्  िवचारून डॉ.शे ी म्हणाले,“जरी 
आपल्याला इंगर्जांच्या जोखडापासून स्वातंत्र्य िमळाले असले तरीही आपण 
आपल्याच काही चुकीच्या धारणांचे गुलाम आहोत. आज आपल्यापैकी िकती लोक 
स्वत: पर्थम भारतीय आिण नंतर गुजराथी,मराठी, कानडी असे समजतात? ” 
जोपयर्ंत लोकशाही सुरिक्षत आह ेतोपयर्ंतच पिरवतर्नाची शक्यता असल्याचे मांडून 
शर्ी. शे ी म्हणाले, जर आपण युवकांना सबल केले तरच आपण समाजाचे 
सबलीकरण करू शकू". 

उ ाटनपर्संगी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. वेळूकर म्हणाले, ‘
माझ्या ३० वषार्च्या शैिक्षणक कारिकद त पिरिस्थतीत बदल कोण घडव ू शकेल 
याचा मी जेव्हाजव्हा िवचार केला तेव्हा मला पर्त्येकवेळी एकच उ र सापडते,ते 
म्हणजे दशेाचा युवा वगर् !’ स्वा.िववेकानंदाचे उद ् गार उद्धृत करताना कुलगुरू 
म्हणाले, ‘पिरिस्थती सुधारत नसते ती बदलण्याच्या पर्य ात आपण सुधारत 



असतो". "आपल्या दखुा:च े खरे कारण आपली दबुर्लता हचे असते.’अस े
िववेकानंदांचे मत होते.  

“निैतकता आिण पर्ामाणीकपणाच्या क्षतेर्ात आज स्पधार् नाही” –डॉ. वदे 
पर्काश, अध्यक्ष िव ापीठ अनदुान आयोग. 

‘सबलीकरणासाठी िशक्षण आिण नैितक मूल्ये’  या िवषयावर पिहल्या 
चचार्सतर्ात बोलताना िव ापीठ आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वेद पर्काश म्हणाले, ‘जगात 
इतके धमर् असलेला आिण तरीही परस्परांचा आदर करीत शांततेने जगणारा 
भारतािशवाय दसुरा समाज अिस्तत्वात नाही. भारताची अनेक शक्तीस्थळे आहते 
असे मांडताना ते म्हणाले, ‘जगातील शा ज्ञांचा सवार्त मोठा दसुरा समुदाय 
भारतात राहतो, भारत ही जगातली दहावी सवार्त मोठी अथर् वस्था आह.े या 
दशेात सवार्त जास्त म्हणज े ९०० दशलक्ष भर्मणध्वनी आहते मातर् याच्याशी 
िवरोधाभास करणारी काही सत्ये पण आपण स्वीकारली पािहजेत’ अस ेसांगून डॉ. 
वेद पर्काश यांनी दशेातील साक्षरतेच्या िशक्षणाच्या,आरोग्याच्या व पायाभूत 
सुिवधांच्या भीषण पिरिस्थतीचा आढावा घेतला.या सवार्ंवर खरा उपाय म्हणजे 
समावेशक िशक्षणप ती (Inclusive Education) असल्याच ेसांगून ते म्हणाले,

‘गुणव ापूणर् िशक्षण हा सु ा आपल्या येणा-या काळात पर्ाधान्यकर्म असला 
पािहजे. येणा-या काळात नािवन्य, सशंोधन, नैितक मूल्यसंवधर्न याही गो ी 

िनणार्यक ठरणार आहते. येणारा भारत हा चतुर (Smart) भारत असला 

पािहज,ेअसेही ते म्हणाले.  

जीवनातील आव्हानांना सकारात्मक दृ ीकोनातून िदलेला पर्ितसाद, 
भारावून टाकणारी स्व े आिण आयुष्यभर िशकत राहण्याची तयारी या तीन गो ी 
यशाची खरी गुरुिकल्ली आह.े असे सांगून डॉ.वेद पर्काश म्हणाले,‘तरुण िमतर्ांनो 



आपली नैितकता आिण पर्ामािणकपणा सोडू नका आज पर्ामािणकपणाच्या के्षतर्ात 
तुम्हाला काहीही स्पधार् नाही.’ 

िदल्ली िव ापीठाच े कुलगुरू डॉ. िदनेश िसग यांनी आपल्या भाषणाची 
सुरवात मराठीत केली नंतर रा भाषेकडे वळत ते म्हणाले, ‘आजच्या जगात 
नावीन्यपूणर् िनिमतीला अनन्य साधारण महत्व आह.े आज िववेकानंदांचा १५० वा 
जन्मिदन साजरा करीत असताना आपल्याला ह े िवसरून चालणार नाही की, 
आपल्यावर अनेक स्वातंत्र्यसेनान चे ऋण आह.े महारा ाला अशा अनेक स्वातंत्र्य 
सेनान ची परंपरा असल्याचे सांगून त्यांनी आ  कर्ातंीकारक वासुदवे बळवंत फडके 
यांचा गौरवपूणर् उल्लेख केला. 

“सास बहु मािलका म्हणजे केवळ कचरा! आता समाजान,े 
पोलीस,न्यायपािलका, सरकार यापर्माणचे पर्सार मध्यामावंरही वचक 
ठेवण्यासाठी दबाव गट स्थापन केले पािहजते. –िनिखल वागळे  

‘समाजाच्या सबलीकरणासाठी पर्सारमाध्यम’े  या दसु-या चचार्सतर्ात 
बोलताना शर्ी. िनिखल वागळे म्हणाले, ‘िववेकानंदांचे अध्यात्म ह ेगर्ामीण व शहरी 
भागातील वंिचत तरुणांना नवी आशा दणेारे तत्वज्ञान होते. अनेकदा मला तुमचा 
पतर्कािरतेतील धमर् कोणता? असे िवचारले जाते त्यावेळी मी शेवटच्या माणसाचा 
आवाज बुलंद करणे हाच माझा धमर् असल्याचे सांगतो. दशेात जे पिहले दशेीवृ पतर् 
सुरु झाले त्या “बगॉल गॅझेट”ने सुरवातीपासून सतीच्या चािलला िवरोध केला. 
त्यामुळे या दशेात पतर्कािरतचेा आिण सामािजक बांधीलकेचा इितहास एकतर्च 
गंुफला आह.े पतर्कारांना सामािजक बांिधलकी असावी का? हा पर् च त्यामुळे 
िनरथर्क आह.े भारतर  डॉ.बाबासाहबेांनी दशेाला िदलेली घटना हीच मुळात 
सामािजक बांिधलकीची असल्यामुळे सामािजक बांिधलकी नसलेला माणूस हा 
पतर्कारच काय तो खरा भारतीय नागिरकही नाही असे माझे मत आह.े’ भारतीय 



पतर्कािरतेचा आढावा घेताना शर्ी. वागळे यांनी लोकमान्य िटळक, आगरकर, 
महात्मा गांधी, डॉ.आंबेडकर यांच्याबरोबरच नारायण मेघाची लोखंड ेयांचेही नाव 
िवशेष गौरवाने घेतले. िनरपेक्षपणे केलेले सत्यशोधन हचे पतर्कािरतेच ेकाम आह’े 
असे त्यांनी आवजूर्न सांिगतले. आपल्या परखड शैलीत बोलताना शर्ी. वागळे यांनी 
सास-बहु सारख्या मािलका हा केवळ कचरा आह े आिण तो आवडीने पाहणारे, 
पयार्याने त्याचा टी.आर.पी. वाढवून त्याचे समथर्न करणारे पर्के्षकही 
पर्सारमाध्यमांतील वाईट गो ना जबाबदार असल्याच े म्हटले, आज 
समाजिहतासाठी िविवध गटांचा दबाव राज्यकत, पोलीस, न्याय वस्था यांच्यावर 
िनमार्ण करावा लागतो. तसाच तो पर्सार माध्यमांवरही िनमार्ण करा असे 
कळकळीच ेआवाहनही त्यांनी केले.  

या िवषयावर आपले िवचार मांडतांना शर्ीमती बरखा द  म्हणाल्या, ‘काय 
करणे म्हणजे चांगली पतर्कािरता नाही याबाबतीत मी वागळे यांच्याशी सहमत 
आह.े माझ्या मते ज्यांना आवाज नाही अशा दलुर्िक्षत घटकाचा आवाज होण ेहचे 
पर्सारमाध्यमांचे खरे ध्येय असले पािहजे आिण असे करताना पतर्कारांनी पर्सगंी 
समाजाचा रोष ओढवून घेऊन अलोकिपर्य होण्याची तयारी ठेवली पािहजे मातर्, 
सत्य ह ेकाळे आिण पांढरे अशा स्प  रंगात उपलब्ध होत नसनू त्याच्या संिमशर् छटा 
असतात त ेगंुतागंुतीचे व िविवध छटांच ेअसते त्याचा शोध घेत असताना सत्याच्या 
सवर् बाजू पर्काशात आणणे ह े ख-या पतर्काराचे काम आह.े आज वृ वािहन्यांची 
पतर्कािरता ही एखा ा रीअॅिलटी-शोच्या थेटरसारखी झाली आह.े काही 
वृ वािहन्या तर बातम्यांतून मनोरंजन करू लागल्या आहते.’ असे सांगून शर्ीमती 
द  म्हणाल्या, आपल्याला अशा वाईट गो ना उ ेजन ायचे नसले तर अशा 
वािहन्या न बघण े त्यांचा टी.आर.पी. कमी करुन त्यांना चांगल्या बदलास भाग 
पाडणे ह ेपर्ेक्षकांचे कतर्  आह.े आम्हाला आमच्या ख-या ध्येयाब ल जागृत करणे ह े
तुमचेच काम आह ेते िनभर्यपणे करा, असे आवाहन शर्ीमती द  यांनी युवा वगार्ला 
केले. 



मु ाभाईन ेजबाबदारीची जाणीव करून िदली –राज ूिहरानी. 

‘लगे रहो मु ाभाई’ , ‘थर्ी इिडयट’आिण ‘िपके’सारख्या अत्यंत लोकिपर्य 
िचतर्पटाचं े िदग्दशर्क शर्ी.राजकुमार िहराणी यांनी िचतर्पट सृ ीच े पर्ितिनिधत्व 
करताना सांिगतले की, िसनेमा सामािजक पिरवतर्न करू शकतो काय? हा वाद 
जुनाच आह.े आधी मीही इतरांपर्माणेच िचतर्पट ह ेकेवळ मनोरंजनाच ेसाधन आह े
या भावनेतून काम करत होतो मातर्, एक िदवशी जेव्हा मुंबईतील वरळीच्या एका 
चौकात माझे एक िमतर् शर्ी.शांतनु मोिहतर्ा यांच्या हातून एक टर्ािफक िसग्नल तुटला. 
लगेच ते पोिलसाला शोधू लागले. जवळपास पोलीस न सापडल्यामुळे पढुच्या 
चौकात जाऊन पोिलसाला त्यांनी स्वत:िवरु  पावती फाडायला लावली तेव्हा 
मला माझ्याच मु ाभाई िचतर्पटाचा समाजमनावर काय पिरणाम झाला ते कळले 
आिण मी हबकलो. त्यानंतर मला माझी जबाबदारी वाढल्याचे तीवर्पणे 
जाणवले.िचतर्पट ावसाियकांनी जरी समाजाच ेरंजन करायचे असले तरी त्यांनी 
कधीही आपला आत्मा िवकू नये असे आवाहन करुन शर्ी. िहराणी म्हणाले, पर्त्येक 
कलाकृती ही आपली शेवटची आह े असे समजून ती सव म करण्याचा पर्य  
करावा. 

दरूदशर्नवरील ‘उडान’ या मािलकेमुळे माझी अत्यंत सामान्य मध्यमवग य कुटंुबातून 
आलेली प ी पर्भािवत झाली आिण पशैाचे पाठबळ नसताना ितने आपले एअर 
होस्टेस बनण्याचे स्व  पूणर् केले. अस े िहराणी यांनी तरुण वगार्वर असलेल्या 
टी.व्ही.चा पर्भाव मान्य केला. 

शासकीय पर्सार माध्यमांची बाजू मांडतांना शर्ी. मुकेश शमार् म्हणाले. ‘
दरूदशर्नने आपला आशय सकारात्मक व सघन ठेवण्याचा नेहमी पर्य  केला आह.े 
सवर्सामान्य नागिरकापयर्ंत िवकासाचा संदशे पोहोचवणे ह ेआमचे काम आह.े’  



ितस-या सतर्ातिशवसेनेचे खासदार शर्ी. संजय राउत, भाजपचे आमदार 
शर्ी.दवेदर् फडनवीस, रा वादीचे आमदार िजतदर् आव्हाड,मनसेचे आमदार शर्ी. 
िनतीन सरदसेाई यांनी "सेवेसाठी राजकारण"या िवषयावर आपले िवचार मांडले.  

िवनोदकुमार माळाळे, 

जनसपंकर्  अिधकारी.  

मुंबई िव ापीठ.  
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